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                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 

SERWIS SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH 
 

Usługa polegająca serwisie niskoprądowych systemów bezpieczeństwa w Muzeum Warszawy i 
Oddziałach, tzn.: p. poż, dso, swin, cctv,  k.d., depozytory kluczy. 

 

1. Zakres usług przeglądów technicznych i bieżącej konserwacji elektronicznych systemów 
bezpieczeństwa w tym:  
 

a.  zdiagnozowanie usterek, awarii i uszkodzeń do  4  godzin od zgłoszenia, 
b.  bieżące usuwanie usterek, uszkodzeń, awarii oraz wymiana uszkodzonych bądź wadliwych 

elementów, 
c. pełnienie przez  7 dni w tygodniu 24 godzinnego pogotowia technicznego, 
d. wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zakończonych sporządzeniem 

Protokołu Przeglądu Konserwacyjnego (dla systemu SAP, systemu oddymiania i gaszenia 
gazem protokół musi zawierać wydruki sprawdzenia czujek, sygnalizatorów, przycisków 
ROP i sterowań)  zawierającego pełny opis wykonywanych czynności w pełnym zakresie 
objętym przeglądem co 3 miesiące dla systemu SAP, systemu oddymiania i systemu 
gaszenia gazem ze sprawdzeniem min 25 % czujek, przycisków ROP, sygnalizatorów i 
sterowań, tak aby w ciągu 1 roku sprawdzonych było 100 % elementów ,  dla pozostałych 
systemów bezpieczeństwa co 6 miesięcy lub zgodnie z dokumentacją, 

e.  raz na 6 miesięcy czyszczenie (mycie) kamer systemu CCTV, a dla systemu SSWiN czujek   
            wchodzących w jego skład 

f. informowaniu Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich zauważonych awariach i  
            usterkach, 

g. dokumentowanie w książce konserwacji systemów objętych umową wszystkich czynności  
            związanych z konserwacji systemów i ich przeglądami, 

h. utrzymywanie powierzonych systemów w należytym stanie technicznym gwarantujących   
            bezpieczeństwo i prawidłowe działanie, 

i. zapewnienie  zastępczego  urządzenia podstawowego  do czasu usunięcia usterki (np. 
czujki, kamery, akumulatora, zasilacza), 

j. opiniowanie parametrów technicznych i jakościowych zakupu nowych urządzeń, 
k. szkolenie pracowników Muzeum i agencji ochrony  obsługujących systemy z obsługi tych    

           systemów, 
    l.     uczestnictwo w odbiorach modernizowanych instalacji , 
   m .  udział w postaci zabezpieczenia technicznego podczas ćwiczeń związanych z    
           próbną  ewakuacją  obiektów.   

 

2. Lokalizacje 
 

a. Muzeum Warszawy siedziba główna, Warszawa Rynek Starego Miasta 28; 
b. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa ul. Brzozowa 11/13; 
c. Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry, Palmiry gmina Czosnów; 
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d. Muzeum Farmacji, Warszawa ul. Piwna 31/33; 
e. Muzeum Ordynariatu Polowego, Warszawa ul. Długa 13/15; 
f.     Pałac Kultury i Nauki, Warszawa Pl. Defilad 1; 
g. Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12; 
h. Muzeum Warszawy, Warszawa ul. Dzielna 7. 

 

3. Zakres prac: 
 

Wykonywanie czynności obejmujących usługi przeglądów technicznych i bieżącej konserwacji 
elektronicznych systemów bezpieczeństwa: SSWiN; CCTV; DSO; SAP i SSP ;  syst. oddymiania; stałe 
urządzenia gaśnicze; SKD - oparta na centrali KaDe Premium Plus; depozytora kluczy; system 
indywidualnej ochrony eksponatów, klap przeciwpożarowych w:  

 

a. Muzeum Warszawy siedziba główna, Warszawa Rynek Starego Miasta 28; 
b. Centrum Interpretacji Zabytku, Warszawa ul. Brzozowa 11/13; 
c. Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry, Palmiry gmina Czosnów, Droga Palmirska 1; 
d. Muzeum Farmacji, Warszawa ul. Piwna 31/33; 
e. Muzeum Ordynariatu Polowego, Warszawa ul. Długa 13/15; 
f. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa Pl. Defilad 1; 
g. Muzeum Woli, Warszawa ul. Srebrna 12; 
h. Muzeum Warszawy, Warszawa ul. Dzielna 7. 

 

Instalacje w obiekcie Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta 28-42, Muzeum Woli ul. Srebrna 12 
są objęte gwarancją udzieloną przez generalnego wykonawcę inwestycji. Świadczenie usług 
serwisowych nie może spowodować utraty gwarancji na systemy bezpieczeństwa zainstalowane w 
obiekcie.  

 

4. Wykaz systemów w poszczególnych Oddziałach: 
 

a. Systemy w Muzeum Warszawy siedziba główna, Rynek Starego Miasta 28, które są objęte 
gwarancją składają się z: 

 -  Systemy sygnalizacji pożaru: centrala POLON 4000 i 4900 (ok. 338 szt. czujek dymu i ok. 44 szt. ROP,  

 -  Instalacja oddymiania klatek K1,K2, K3,K7 i dziedzińca   -  oparta na centralach UCS 6000 (5 szt.), 
oraz  sterowanie i kontrola wentylatora napowietrzającego klatkę K7, 

-   Klapy przeciwpożarowe ( ok. 148 szt.) 

-   System sterowania gaszenia gazem: POLON IGNIS 1520M  (6 szt. central) 

-   Dźwiękowy system ostrzegawczy – DSO (ok. 270 szt. głośników) 

-   System sygnalizacji włamania i napadu Honeywell Galaxy (ok. 270 szt. czujników, ok. 100 szt.   

    kontaktronów) 

-   System zarządzania obrazem NMS Novus 

-   System integrujący VENO  

-   System telewizji dozorowej (ok. 260 szt. kamer)  

-   System ochrony eksponatów – Piccolo 

-   Depozytor kluczy Saik Key 

-   System kontroli dostępu SKD (liczba przejść  objętych kontrolą 23 szt. ) 
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-   System paneli świetlnych w piwnicach z napisem „Ewakuacja” sterowany z DSO ( ok 27 szt. tablic) 

 

b. Systemy w Centrum Interpretacji Zabytku Warszawa ul. Brzozowa 11/13 składają się z: 

-   Instalacja SSWiN –  oparta na centrali DSC 1664 (ok. 10 czujników, ok. 4 szt. kontaktronów)  

-   System CCTV – oparty na rejestratorze VTV-N-1604HFA (ok. 14 szt. kamer) 

-   Instalacja SAP   – oparta na centrali POLON 4100 (ok. 19 szt. czujników, 2 szt. ROP) 

      

c. Systemy w Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry składają się z: 

-   Instalacja SSWiN –  oparta na centrali GALAXY, (ok. 23 szt. czujników, ok 17 szt. kontaktronów) 

-   System kontroli dostępu SKD zintegrowany z centralą SSWiN (liczba przejść  objętych kontrolą 2szt.) 

-   System CCTV – oparty na systemie NMS Novus (ok. 21 szt. kamer) 

-   Instalacja SAP   – oparta na centrali Polon 4200 (ok. 70 szt. czujników, ok. 3 szt. ROP) 

-   Kalpy przeciwpożarowe ( ok. 11 szt.) 

 

d. Systemy w Ordynariacie Polowym Warszawa ul. Długa 13/15:  

-   Instalacja SSWiN –  oparta na centrali GALAXY (ok. 21 czujników, ok. 6 szt. kontaktronów) 

-   System CCTV – oparty na rejestratorze DHR-751-16A200 (ok. 12 szt. kamer) 

-   System ochrony eksponatów – Piccolo 

-   Instalacja SAP   – oparta na centrali BOSCH (ok. 28 szt. czujników, ok. 3 szt. ROP) 

 

e. Systemy w PKiN Warszawa ul. Pl. Defilad 1 składają się z: 

-   Instalacja SSWiN –  oparta na centralach RISCO: 

• Piętro I – centrala RISCO (ok 6 szt. czujników, ok. 7 szt. kontaktronów, 5 szt. barier podczerwieni)  

• Piętro V i VI - centrala RISCO (ok 14 szt. czujników, ok. 17 szt. kontaktronów, 1 szt. bariera 
podczerwieni) 
 

g. Systemy w Muzeum Farmacji Warszawa ul. Piwna 31/33 składają się z: 

-  Instalacja SSWiN –  oparta na centrali GALAXY Dimension GD 520 (ok. 18 szt. czujników, ok. 3 szt.    

   kontaktronów) 

-  System CCTV – oparty na rejestratorze sieciowym NMS (ok. 11 szt. kamer) 

-  Instalacja SAP   – oparta na centrali POLON 4100 (ok. 10 szt. czujników, 3 szt. ROP) 

 

h. Systemy w Muzeum Woli ul. Srebrna 12 składają się z: 

-   Instalacja SAP   – oparta na centrali Polon 4200 (ok. 65 szt. czujników, ok. 6 szt. ROP)  

-   Klapy przeciwpożarowe (ok. 22 szt. klap MCR-FID-S i 6 szt. zaworów MCR - ZIPP) 

-   Instalacja oddymiania klatki – oparta na centrali UCS 6000 

-   Instalacja kontroli dostępu SKD- oparta na centrali KaDe Premium Plus ( liczba przejść  objętych    

     kontrolą ok. 25 szt.) 

-   Instalacja CCTV – oparty na systemie Novus (ok 34 szt. kamer) 

-   Instalacja SSWiN –  oparty na centrali Satel Integra 128 Plus (ok. 52 szt. czujników) 

-   Depozytor kluczy – Safe Key 50 
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i. System w Muzeum Warszawy  ul. Dzielna 7 składa się z: 

-   Instalacja SSWiN –  oparty na centrali Satel Integra WRL 128 Plus ( ok. 30 szt. czujników) 

 

Uwaga: Podano  szacunkowe ilości dotyczą podstawowych elementów wchodzących w skład 
systemów.  
 
 
 
 
 
 
 


